
 Datum: 2014-08-27 

Postadress: Box 732 941 28  Piteå Besöksadress: Strömnäsgatan 3A, Piteå Webbadress: www.pitea.se 

  

 

Rapportering Tillsyn/ Inspektion 
 _____________________________________________________________ 

 

Växthusets pedagogiska omsorg 
Rosvik 2014-06-18 

 

Organisation 

Växthuset är en pedagogisk omsorg i hemmet som startade augusti 2013. Huvudman är 

Christella barnomsorg och förskolechef är Lotta Jonasson. Växthuset har sex barn inskrivna 

och en pedagog är anställd av Christella, Sara Matti. Omsorgen är avgiftsfri och för barn i 

åldern 1-13 år. Växthuset är öppet måndag - fredag kl. 07.00 – 17.00. Stängt för 

sommarsemester men öppet under jul om behov finns. 

Allmänna förutsättningar 

Ett avtal för att försäkra tystnadsplikten är skrivet mellan arbetsgivare och anställd. Utdrag 

ur belastningsregistret är inlämnat till arbetsgivaren. Varje år läser den anställda igenom 

rutinerna kring personalens anmälningsskyldighet till socialtjänsten. I hemmet finns ett 

dokumentskåp och en dator med kodad inloggning.  

    

     

Kompetensutveckling sker genom inläsning av material som kommer från Christella. Under 

året har fortbildningen varit brandutbildning och förstahjälpen.  

Möjlighet finns till viss planering av den pedagogiska verksamheten finns under dagen.   

 

Arbetsmiljö 

För att tillförsäkra barnen en säker, trygg och i övrigt god miljö finns b.la. grindar inomhus 

vid trappor, säkerhet vid spis och inhägnat lekområde utom hus. Rum som används i 

verksamheten är anpassat efter de yngre barnen. De äldre har ytterligare rum där det finns 

material anpassat för dem. Alla rum ligger i anslutning till varandra och möjliggör för 

pedagogen att överblicka barnens lekar.  

Varje halvår reflekterar den anställde kring arbetsmiljön och fyller i ett formulär som lämnas 

till huvudmannen. 

 

 



 Datum: 2014-08-27 

Postadress: Box 732 941 28  Piteå Besöksadress: Strömnäsgatan 3A, Piteå Webbadress: www.pitea.se 

 

Planer finns för: 

 Systematiskt barnskyddsarbete, utrymning upprättad 201404. 

 Krishantering, upprättad 201310. 

 Säkerhet vid utflykter, upprättad 201403. 

 Plan mot diskriminering och kränkande behandling, 201402. 

 

 Olyckfallsförsäkring finns tecknad. 

 

Systematiska kvalitetsarbetet 

Pedagog uppdaterar kontinuerligt alla viktiga dokument och planer.  För att följa upp, 

utvärdera och föreslå åtgärder för att säkerställa kvalitetsutvecklingen i den pedagogiska 

omsorgen gör varje anställd en terminsbaserad verksamhetsrapport.  I den utvärderas 

terminens tema. Delar av rapporten läggs ut på en gemensam blogg så att föräldrar och den 

som vill kan se vad pedagogiska omsorgen arbetat med. Förskolechefen arbetar som 

pedagogisk ledare genom att hålla sig uppdaterad om de nationella målen och välja tema för 

varje termin som utgår från dem. 

Föräldramedverkan 

När föräldrarna får en plats i verksamheten inbjuds de till ett inskolningssamtal. Där berättar 

pedagog om verksamheten och lyssnar in föräldrarna och deras tankar. Föräldrarna fyller i en 

blankett där även frågan ”Vilka förväntningar har du  på Växthuset finns med. Varje månad 

skickas ett månadsblad ut till föräldrarna med information om vad barnen gör i den 

pedagogiska verksamheen och vad som ska hända. Varje månad meijlas ett 

dokumentationsblad med bilder hem till föräldrarna. Det är bilder på barnet när hon/han vistas 

i verksamheten. Till bilderna finns text som beskriver vad barnet gör, har lärt sig m.m. Varje 

halvlår bjuds föräldrarna in till ett utvecklingssamtal där pedagog och föräldrar kan sitta ner 

och lyssna in varandra. Det dagliga samtalet vid lämning/hämtning mellan föräldrar och 

pedagog prioriteras. 

 

Allmänna mål, värdegrunder och rutiner 

Christella har en egen plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling som 

gäller för Växthuset. Växthuset har även gjort en plan för sin verksamhet. Planen lyfter upp 

vikten av att pedagogen observerar barns lek för att kunna se om något barn utsätts för 

diskriminering eller kränkande behandling. Om så är fallet finns en handlingsplan 

färdigarbetad att följa. 
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Jämställdhetsperspektiv och månfald 

Ledord för Växthuset är att varje barn ska få bli sedd, bekräftad och inspirerad till lärande. 

Detta oavsett kön, kulturell bakgrund eller sociala förhållanden. Växthuset arbetar för allas 

värde och rättigheter ovsett hudfärg, kön, ålder och bakgrund. I den dagliga verksamheten 

finns flera tillfällen att visa på detta. Att t.ex. lyssna på vad vår kompis vill säga och att 

respektera varandra även fast de är olika. 

Barnens lek och kreativitet 

Växhuset jobbar med att inspirera till lek och kreativitet genom t.ex. roligt lekmaterial och 

glada färger. Vid behov ändrar de om i den fysiska miljön för att få barnen att komma igång 

och utveckla sina lekar. Varje barn ska känna sig trygg och våga leka. Barnens lekytor är lätta 

att överblicka för pedagog  som innebär att pedagog observerar barnen mycket. Detta medför 

att pedagog vid behov kan gå in i lek och fånga upp barnets tankar och kreativitet och bygga 

vidare på det. 

 

Sammanfattande bedömning av tillsynen 2013/2014 

 Att Växthusets pedagogiska omsorg håller en mycket god kvalitet. 

 Att för verksamhetsåret 2013/2014 godkänna Växthusets pedagogiska omsorg. 

 

 

Elisabeth Fjällström 

Chef för- och grundskolan 

 


